Sistem de corpuri electrice de încãlzire montat pe tavan

IP20-IP44
ÎNCÃLZEªTE PRECUM SOARELE ªI RADIAZÃ O
CÃLDURÃ PLÃCUTÃ ªI CONFORTABILÃ

Sistemul de corpuri electrice EnergoStrip poate fi montat pe tavan de la o înãlþime de 2m pânã la 40m,
de la bãi mici pânã la hale industriale. Sistemul este simplu ºi uºor de instalat. Datoritã faptului cã e
montat pe tavan, elibereazã pereþii ºi podeaua, creând astfel spaþiu. Economia de energie variazã de
la 25-50%. Sistemul EnergoStrip radiazã cãldurã care e înmagazinatã de podele ºi pereþi, astfel
costurile pot fi reduse prin folosirea energiei electrice în timpul nopþii când aceasta e mai ieftinã.
Sistemul poate fi utilizat pentru încãlzire totalã, parþialã sau zonalã.

Aºezaþi-vã lângã un perete într-o dimineaþã
rãcoroasã ºi imediat ce soarele va rãsãri veþi simþi
cãldurã chiar dacã temperatura aerului este
destul de scãzutã. Acest lucru este posibil
datoritã faptului cã soarele încãlzeºte atmosfera
prin încãlzirea corpurilor solide. Sistemul
EnergoStrip funcþioneazã dupã acelaºi
principiu. Astfel, se obþine un confort termic ridicat
ºi o distribuþie uniformã a temperaturii, fãrã a
avea zone mai reci
sau curenþi de aer,
economisindu-se 25-50% energie în comparaþie
cu o metodã de încãlzire tradiþionalã (ex: aer
cald).
Sistemul de corpuri electrice EnergoStrip poate
fi montat pe tavan de la o înãlþime de 2m pânã la o
înãlþime de 40m ºi pot fi utilizate pentru o gamã
diversã de aplicaþii: centre de îngrijire, ºcoli,
biserici, sere, depozite, showroom-uri, fabrici,
terenuri de tenis ºi sãli de sport etc. Sistemul de
corpuri electrice are grad de protecþie IP44 ºi prin
construcþie este rezistent la apã, putând fi folosit
atât în zone umede cât ºi uscate.
Sistemul de corpuri electrice EnergoStrip este
confecþionat din tablã de oþel acoperitã cu o
vopsea albã (cu excepþia modelului EE42galvanizat natural), fiind disponibile 3 modele,
vezi tabelul. Corpul cu 1 element radiant EE4,
EE6, EE10. Corpul cu 2 elemente radiante EE8,
EE12, EE16. Cu 3 elemente radiante EE24,
EE30, EE42. Disponibil atât la 230-240V cât ºi la
400-415V. EE24, EE30, EE42 pot fi convertibile
între 230-240V ºi 400-415V.
Corpul electric se monteazã pe tavan (vezi
distanþa în tabel ºi în fig.1) folosind consolele
standard pentru tavan. Poate fi suspendat de
cabluri, lanþuri etc.(pentru corpurile EE24, EE30,
EE42 se recomandã utilizarea consolelor de
montare). Prin construcþie se împiedicã formarea
câmpurilor electromagnetice în interiorul
corpurilor (propagare testatã de SEMKO).
Montajul corpurilor electrice se efectueazã de
cãtre un electrician autorizat. Cablurile de
legãturã sunt conectate la o bornã de 16mm în
cutia de racord, deasupra corpului electric (EE4,
EE6, EE10 se conecteazã la o bornã de 6mm).
Cutia de racord are 2 borne pentru cablu.
Conectarea între mai multe corpuri radiante este
de asemenea posibilã. Controlul temperaturii se
realizeazã prin utilizarea termostatelor de
camerã, iar acolo unde sunt montate mai multe
corpuri radiante în aceeaºi încãpere poate fi
folosit panoul de control.

L=Lungime; W=Lãþime; H=Adâncime
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